Załącznik 2

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ
GIMNAZJUM W JASIENICY
w roku szkolnym 2016/2017 zamieszkałego poza obwodem szkoły
* klasa ogólnodostępna
(* właściwe podkreślić )

- piłka nożna
- piłka siatkowa

klasa sportowa:

1. Dane osobowe kandydata: (proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię /imiona i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres miejsca zamieszkania
Kod

Miejscowość

Ulica/ Numer domu

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów kandydata:
Dane matki / prawnego opiekuna
Imię i nazwisko

Dane ojca/ prawnego opiekuna
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Kod

Miejscowość

Adres e-mail

/

Ulica/Numer domu

Telefon kontaktowy

Kod

Miejscowość

Adres e-mail

/

Ulica/ Numer domu

Telefon kontaktowy

3. Gimnazjum rejonowe (nazwa i adres)
………………………………………………………………………………………………
4. Informacja dotycząca złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do publicznego gimnazjum
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednego gimnazjum, zobowiązany jest
wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drugi wybór

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trzeci wybór
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Informacja o kryteriach zawartych w Uchwale nr XV 2014/16 Rady Gminy Jasienica
*) Jeżeli chcesz, by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę dane kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium napisz TAK i
zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające kryterium.
L.p.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1

2

3

Kandydat mieszka na terenie
Gminy Jasienica
Rodzeństwo kandydata realizuje
obowiązek szkolny w tym samym
gimnazjum
Miejsce pracy rodziców / rodzica
znajduje się w pobliżu szkoły
W pobliżu szkoły zamieszkują
krewni dziecka, wspierający
rodziców lub rodzica
w zapewnieniu należytej opieki
Ukończenie szkoły podstawowej z
wyróżnieniem

Oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania
Oświadczenie rodziców potwierdzające
realizację obowiązku nauki rodzeństwa
w tym gimnazjum)
Oświadczenie rodziców o ich miejscu
pracy zawodowej
Oświadczenie rodziców o
zamieszkiwaniu krewnych, którzy
wspierają ich w zapewnieniu należytej
opieki
Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej

1.

2.

3.

4.

5.

Zgłoszenie kryterium
do oceny Tak*)
4

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……….
Pouczenie
1.Daneosobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,prowadzonym na podstawie ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty(Dz. U. z 2015 r., Poz. 2156 z późn. zm.). .
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor gimnazjum do
którego wniosek został złożony
Oświadczam, że:
- wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia
- niezwłocznie powiadomię dyrektora gimnazjum o zmianie danych zawartych we wniosku
- zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 ze zm.) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,
numeru telefonu prywatnego i służbowego oraz publikowanie zdjęć w formie elektronicznej przez Gimnazjum w Jasienicy
w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzeniem dokumentacji w e-dzienniku
w stosunku do mojej/naszej córki/syna

Data ………………………………..

……………………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy -rodzica kandydata

Uwaga!
Do niniejszego wniosku należy dołączyć do 28 czerwca 2016 r. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
Po zakwalifikowaniu do szkoły:
- 1 fotografię /podając na jej odwrocie: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania/
- kartę zdrowia

